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HYDRAWISE
BAŞKA BIR
SULAMATEKNISYENINE SAHIP
OLMAK GIBIDIR
HYDRAWISE EKSIKSIZ WI-FI SULAMA
KONTROL SISTEMIDIR
Müteahhitler için dahili sistem izleme ve yönetim araçlarını
da içerecek şekilde faydalı özelliklerle doludur, kurulumu ve
kullanımı kolaydır. Hydrawise'ın gücüyle şunları yapabilirsiniz:
Daha Güçlü Bir İş Kurun: Hizmetler ekleyin, geliri artırın, müşteri
memnuniyetini artırın ve işinizi genişletirken Hydrawise'ın arkanızda
olduğundan emin olun.
Zamandan ve İşgücünden Tasarruf Edin: Farklı iklim bölgelerinde
birçok araziyi verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanan
Hydrawise'ın emsalsiz fonksiyonelliği, zamandan ve işçilikten
tasarruf etmenize yardımcı olur.

Pro-HC Kontrol Ünitesi
Özel bir ana vana, dahili Wi-Fi ve sağlam
bir kasa ile, 6, 12 ve 24 istasyon halinde
mevcuttur.

Her Yerden Yönetin: Çeşitli görüntüleme ve yönetim özelliği için
akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya web'den istediğiniz zaman
uygun sistem erişimi elde edin.
Su Tasarrufu: Gelişmiş, web tabanlı hava durumu izleme, sulama
sistemlerini yerel hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlayarak
bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlar — yağmur veya güneş ışığı.

HPC Kontrol Ünitesi
HPC, Wi-Fi tabanlı sulama yönetiminin
gücü ile modüler fonksiyonu tek bir yeni
nesil kontrol ünitesinde bir araya getiriyor.

Çevreyi Koruyun: Debi hızı ve vana izleme, bir sorun olması
durumunda anında sizi uyarır, böylece müşterilerinizin size en çok
ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde yanında olabilirsiniz.
Hydrawise'ın son teknoloji programlaması ve farklı fonksiyonları,
endüstri müteahhitlerinden gelen geri bildirimlerle ve yıllar boyunca
yapılan testler ile geliştirilmiştir. Hunter'ın desteğiyle, yeni sulama
teknisyeniniz işinizi büyütmenize ve müşterilerinizin peyzajını canlı
tutmanıza yardımcı olacaktır.

HC Debi Ölçer
Kablolu veya kablosuz olarak sunulan
bu esnek sensör, boruların ve sprinkler
sistemlerinin düzgün çalıştığından
emin olmak için Hydrawise sistemlerini
izlemenize yardımcı olur.
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PEYZAJ ALANINDA

"Müşterimin bahçesinde büyük bir su birikintisi var."
Hydrawise olmadan: Her şeyi durdurup alana
girmeniz, sızıntı yapan boruyu teşhis ve tamir
etmek için iki saatinizi harcamanız gerekir.
Hydrawise ile: Debi kontrolü sayesinde Hydrawise
sızıntıyı anında tespit eder. Size bir uyarı gönderilir
ve suyu kapatmak için uygulamayı kullanırsınız.
Dahası sızıntının tam olarak nerede meydana
geldiğini bilirsiniz ve sorunu gidermesi için tamirci
çağırabilirsiniz.
Etki: Müşteriniz büyük bir su faturasından kurtulur
ve tamiri hemen planlayabileceğiniz için zamandan
tasarruf edersiniz.

"Bahçe bakımı sırasında müşterimin
vana kablosu kesilmiş."
Hydrawise olmadan: Bitkiler ölmeye başlayana ve
müşteriniz üzülene kadar sorunu bilemezsiniz.
Peyzaj alanını yeniden bitkilendirmek pahalıdır.
Hydrawise ile: İlgilenilmesi gereken vanayı gösterecek
şekilde, vanada sorun olduğunda bir uyarı alırsınız.
Bitkiler ölmeden önce vanayı onarırsınız.
Etki: Müşterinizin arazisi korunur ve itibarınız zarar
görmez.

"Yeni evinde Wi-Fi olmayan bir müşterim var."
Hydrawise olmadan: Diğer Wi-Fi tabanlı kontrol ünitelerini
programlayabilmek için Wi-Fi'nin kurulu olması gerekir.
Hydrawise ile: Hydrawise'ı Wi-Fi kurulmadan önce
sulamaya başlaması için arayüzden programlayabilirsiniz.
Wi-Fi kurulduktan sonra kontrol ünitesi bağlanıp anında
su tasarruflu hava ayarlamalarından yararlanmaya
başlayabilirsiniz.
Etki: Wi-Fi bağlantısı yapılana kadar kontrol ünitesi
kurulumu ertelemenize gerek yoktur.

"Ekibimin kışa hazırlık ve ilkbahar başlangıcı için hazırlanması gerekiyor."
Hydrawise olmadan: Sulama teknisyeninizin ağır bakım
çalışmaları sırasında kontrol ünitesini yönetmek için bir
yardımcı getirmesi gerekir.
Hydrawise ile: Herhangi bir ekip üyesi, Hydrawise
uygulamasına bölge fotoğraflarını ekleyerek her bir
müşteri konumu için kullanımı kolay uzaktan erişime
sahip olur.
Etki: Teknisyeniniz iyi hazırlanmış ve siz her konumda
önemli ölçüde iş gücü tasarrufu elde ediyorsunuz.

"Müşterim bir etkinliğe ev sahipliği
yapıyor ve sulamayı askıya almamı istedi."
Hydrawise olmadan: Etkinlik bitene kadar sulamayı askıya
almak için müşterinizin evine gidersiniz.
Hydrawise ile: Etkinlik sürecince sulamayı askıya almak için
uygulamayı kullanırsınız.
Etki: Sulamayı manüel olarak askıya almak amacıyla
müşterinizin evine gitmek için bir saat sürüş yapmaktan
tasarruf edersiniz.

"Yeni müşteriler Wi-Fi
teknolojisi istiyor."
Hydrawise olmadan: Sensörlü eski tarz bir kontrol ünitesi
sunuyorsunuz.
Hydrawise ile: Müşterileriniz Wi-Fi rahatlığına sahip olur.
Su tasarrufunu bir bakışta görebilir ve çok etkilenirler.
Etki: Daha yüksek marjlı ürün satışlarıyla işinizi büyütüyorsunuz
ve müşterileriniz en son teknolojiye sahip oldukları için mutlu.

"Mevsimsel ayarlamalar
yapmam gerekiyor."
Hydrawise olmadan: Her bir müşteri sahasına gidip tüm
kontrol ünitelerini manüel olarak ayarlamak için zaman
harcarsınız.
Hydrawise ile: Kontrol üniteniz, yerel hava koşullarına göre
sulama programlarını otomatik olarak ayarlar.
Etki: Saha başına 15 dakika ve yolculuk süresinden tasarruf
edersiniz.

WI-FI SISTEMLERI KARŞILAŞTIRMASI
Hydrawise Başlangıç Paketinin sunduğu faydalar, rakip özelliklerden fazladır. Hydrawise Başlangıç
ve Müteahhit Paketleri işinizin büyümesine yardımcı olacak ek bileşenler sunar. Platform,
müteahhitlerimizden gelen girdi ve geri bildirimler sayesinde sürekli büyür. Hydrawise Paketleri
hakkında daha fazla bilgi için hydrawise.com/plans adresini ziyaret edin.
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Rakip 1

Rakip 2

Wi-Fi

⬤

⬤

⬤

Hava Durumu Ayarlı Sulama

⬤

⬤

⬤

Dünyanın En Doğru Hava Durumu Verileri

⬤

Ev Sahibi Erişimi

⬤

⬤

⬤

Müteahhit Erişimi

⬤

Akıllı Telefon Erişimi

⬤

⬤

⬤

Web Erişimi

⬤

TEMEL ÖZELLIKLER

⬤

DONANIM
22

16

İç mekan/Dış mekan

İç mekan/Dış mekan

İç Mekan

Donanımda Tam Programlama

⬤

⬤

Atanmış Ana Vana

⬤

⬤

Debi Uyarıları

⬤

Hatalı Kablolama Uyarıları

⬤

Işıklandırma Kontrolü

⬤

İstasyonlar
EZ Dekoder Sistemi ile Çift Kablo Özelliği
Gövde

54'e kadar
⬤

⬤

MÜTEAHHIT ÖZELLIKLERI
Müteahhit Erişimi

⬤

Müteahhit Gösterge Paneli

⬤

Özelleştirilmiş İzinler

⬤

5 ila 1.000+ Kontrol Ünitesi

⬤

Müteahhit Yazılımı ile Entegre

⬤

Sulama Programları ve Düzenleri

⬤

Gelişmiş Raporlama

⬤

Müşteriyle Mesajlaşma

⬤

Kontrol Ünitesindeki Değişikliklerin Kaydı

⬤

⬤ Temel planlarda yer alan özellikleri belirtir.

Temel planlarda yer alan sınırlı özellikleri belirtir.

⬤

EK KAYNAKLAR
Hydrawise Çevrimiçi Eğitimi | Hunter, donanım, yazılım ve iş araçları konusunda eksiksiz bir
Hydrawise eğitim programı sunar. Bu program training.hunterindustries.com adresinde mevcuttur.
Kursları bitirdiğinizde Hydrawise Bitirme Sertifikası alacaksınız.

Hydrawise Çevrimiçi Destek | Hydrawise yazılım desteğine support.hydrawise.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

Hydrawise Uyumlu Kontrol Ünitesi Desteği | Hydrawise uyumlu kontrol ünitesi desteğini
support.hunterindustries.com adresinde bulabilirsiniz.

Hunter SiteRec Uygulaması | Hizmetlerinizi organize etmek ve ortak markalamak, sulama sistemi
önerilerinde bulunmak, fiyat teklifleri oluşturmak ve ev sahiplerine Hydrawise kullanmanın faydalarını
göstermek için bu kullanışlı, ücretsiz uygulamayı kullanın. Biresyel kullanıcılar için broşürler ve kartpostallar
da mevcuttur. Bu kaynaklara erişmek için siterec.hunterindustries.com adresini ziyaret edin.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Kontrol ünitesi Wi-Fi olmadan kurulup kullanılabilir mi?
Kontrol cihazı dokunmatik ekran kullanılarak programlanabilir ve Wi-Fi olmadan çalıştırılabilir, ancak çevrimiçi
yapılandırma ve uzaktan erişim için Wi-Fi gerekir. Daha fazla bilgi için hydrawise.com/offline adresini ziyaret edin.

Hydrawise'a aylık bir ücret ödemem gerekiyor mu?
Hayır. Hydrawise Bireysel ve Müteahhit Başlangıç Planları hem ücretsizdir hem de işinizi büyütmek için diğer
Wi-Fi kontrol ünitelerinden daha fazla özellik sunar. Ücretli planlarda ek işlevler mevcuttur. Daha fazla bilgi için
hydrawise.com/pricing adresini ziyaret edin.

Müteahhit olarak şirketim bundan nasıl yararlanabilir?
Hydrawise, müşterilerinizin kontrol ünitelerini kolayca yönetmenize yardım etmek için tasarlanmıştır. Hızlıca kontrol
üniteleri arasında geçiş yapabilir ve yoldayken değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca müşteri kontrol ünitelerini doğrudan
size sistem uyarıları göndermesi için de yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için hydrawise.com/contractors
adresini ziyaret edin.

Hydrawise'ı kullanarak su tasarrufu bilgisine nereden ulaşabilirim?
Hydrawise Panonuzda, Hydrawise Su Tasarrufu Hesaplayıcısını göreceksiniz. Bu, son 7 günde Hydrawise ünitenizle
tasarruf ettiğiniz su miktarı tahminini gösterir. Ayrıca 10 yıllık geçmişe dayalı olarak müşterinizin konumundaki
su tasarrufunu tahmin eden bir hesap makinesi de bulunur.hydrawise.com/save adresinden daha fazla bilgi
alabilirsiniz.

Hydrawise Wi-Fi kontrol ünitesi ne kadar güvenli?
Hydrawise web tabanlı yazılım ve Wi-Fi özellikli kontrol ünitesi, Wi-Fi Alliance® tarafından belirlenen sıkı güvenlik
standartlarını karşılar. Ayrıca, güvenli internet çalışmasını sağlamak için bir güvenlik firması tarafından bağımsız
olarak test edilmiştir. Kredi kartı ve şifre ayrıntıları sistemimiz tarafından tutulmaz. Daha fazla bilgi için,
visit hydrawise.com/pro adresini ziyaret edin.

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük
motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz tüm
faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde,
önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi
olmaya devam edersiniz.

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su

Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma
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